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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: AS „RĪGAS SILTUMS”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n, pie Krišjāņa Barona 

ielas 75 (33. grupa, 9009., 9010. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 13.10.2015. – 26.10.2015. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 28.09.2015. lēmumu Nr. 39, 1.2.1. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Siltumtīklu pārbūve posmā no ēkas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 

96/98 līdz kamerai K-3-53-3-1A”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 2 Robīnija 36/31 1 
Centra apkaime 

Vērtīga 

2 2 Osis 60 1 Mazvērtīgs 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas  3 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 3 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 Koki ko ieplānots nocirst ir krietni vecāki, lai tieši zem tiem varētu atrasties 

siltumtrase. Iespējams tie atrodas trases ietekmes zonā, tomēr šādā 

gadījumā ir jāatrod citi tehniski risinājumi trases remontam/pārbūvei, kas 

ļautu šos kokus saglabāt. Ņemot vērā cik maz skvēru un zaļumu ir atlicis 

Barona ielas garumā, maksimāli jācenšas vismaz saglabāt vēl esošie un 

neaizbūvētie. Pat ja runa ir par pāris kokiem. 

1 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 2 

 atbalsta - 



 2 

 daļēji atbalsta - 

 noraida 2 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi 

uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību 
3 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 Samazināsies jau tā minimālā zaļā zona Barona ielas garumā. Ņemot vērā, 

ka lielākā daļa kādreizējo skvēru ir aizbūvēti, ir jāiestājas par katra koka 

saglabāšanu un papildus zonu iekopšanu, nevis ar dažādiem ieganstiem ielu 

iztīrot no tiem pavisam. Ielas ainavisko un ekoloģisko vērtību šāds 

saimniekošanas stils padara katastrofālu. 

- 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 2 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs 2 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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